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Báo cáo tác động năm 2021 –
Lời nói đầu

Năm 2021 thử thách chúng ta với cuộc 
khủng hoảng kép khi đại dịch COVID-19 
bùng phát và lũ lụt tái diễn ở miền 
Trung Việt Nam. Tuy vậy, tôi vô cùng 
biết ơn khi được làm việc cùng những 
đồng nghiệp dũng cảm và tận tụy, 
những người đã vượt qua mọi thử thách 
bằng sự cam kết, kiên cường và bền bỉ 
để không chỉ hoàn thành mà còn làm tốt 
hơn tất cả mục tiêu chúng tôi đặt ra cho 
Năm tài chính 2021 (FY21).

Tôi cảm thấy đầy động lực khi biết các 
chương trình của World Vision Việt Nam 
trong năm qua đã tác động tích cực đến 
cuộc sống của 203.017 trẻ em dễ bị tổn 
thương, đồng thời tiếp cận và phục vụ 
99% trẻ dễ bị tổn thương nhất được xác 
định trên các địa bàn hoạt động của 
Tổ chức. Có tới 99,8% trẻ bảo trợ được 
đưa vào ít nhất ba chương trình hoạt 
động trong năm qua. Điều này minh 
chứng cho cam kết của chúng tôi trong 
việc nâng cao chất lượng chương trình 
và đảm bảo tác động toàn diện đến trẻ 

em dễ bị tổn thương thông qua phương 
pháp tiếp cận lồng ghép.

Tôi cũng rất biết ơn vì hoạt động ứng 
phó khẩn cấp với bão lũ đã được tài trợ 
kịp thời với số tiền hơn 52 tỉ đồng, cho 
phép chúng tôi tiếp cận gần 200.000 
người dân ở 10 huyện bị ảnh hưởng và 
đảm bảo rằng 100% trẻ em dễ bị tổn 
thương nhất được nhận gói hỗ trợ cứu 
hộ cứu nạn.

Cùng chung tay đẩy lùi đại dịch 
COVID-19 với cả nước, gói hỗ trợ ứng 
phó trị giá hơn 48 tỉ đồng của World 
Vision Việt Nam đã được ghi nhận vì 
những đóng góp vượt qua đại dịch, bảo 
vệ các nhân viên y tế tuyến đầu, triển 
khai chương trình vắc-xin và phục 
hồi sinh kế cho các gia đình dễ bị tổn 
thương và chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời 
cảm ơn sâu sắc nhất tới những lời cầu 
nguyện, sự đóng góp và cộng tác quý 

báu mà chúng tôi đã nhận được từ các 
nhà bảo trợ, nhà tài trợ và các đối tác. 
Cầu chúc cho trái tim chúng ta luôn tràn 
đầy hy vọng và niềm vui khi được phục vụ 
người nghèo, với niềm tin vững chắc rằng 
những hạt giống chúng ta đang gieo hôm 
nay sẽ đơm hoa kết trái trong cuộc sống 
của những trẻ em dễ bị tổn thương nhất 
tại Việt Nam.

Doseba T. Sinay
Trưởng Đại diện
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Cứ mỗi 60 giây
… Một gia đình có nước sạch 
… Một trẻ em chịu đói được ăn
… Một gia đình nhận được hỗ trợ 
để thoát nghèo.





Chúng tôi là World Vision

World Vision mang sứ mệnh phục vụ trẻ em dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi trên 
thế giới. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ, được hưởng một 
cuộc sống no đủ, và có cơ hội phát huy hết những tiềm năng thiên phú của mình.

Chúng tôi được thôi thúc bởi ước mong rằng mọi trẻ em trai và trẻ em gái đều có 
tiềm năng để phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Hơn 37.000 nhân 
viên của chúng tôi đã và đang nỗ lực không ngừng để trao quyền cho trẻ em, hướng 
đến một cuộc sống tràn đầy niềm vui, nơi các em được phát huy hết các tiềm năng 
thiên phú của mình, để sải cánh vươn cao hơn cả những gì các em có thể suy tưởng.

Với hơn 70 năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tận tâm của World Vision đã vận 
dụng và không ngừng cải tiến các phương pháp tiếp cận hiệu quả trong công tác 
phát triển và cứu trợ, qua đó nâng cao năng lực cho cộng đồng, hướng đến những 
tác động thực chất và lâu bền.

Là Tổ chức đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và đảm bảo an sinh trẻ em, World Vision 
đồng hành cùng chính phủ, doanh nghiệp, các bên liên quan, gia đình và cộng đồng 
để mang lại những đổi thay tích cực, hy vọng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
mỗi người. World Vision cùng các đối tác đã cải thiện cuộc sống của hơn 200 triệu 
trẻ em dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, trong đó có 203.017 trẻ em ở Việt Nam.  

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ và làm việc để chứng kiến các mối quan hệ được 
hàn gắn, các cộng đồng được đổi thay. Và, chúng tôi khiêm tốn thừa nhận rằng nếu 
không có lòng tốt của Chúa và sự hào phóng của các nhà tài trợ, chúng tôi sẽ không 
thể làm được những điều như chúng tôi đã làm.
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Bảo vệ trẻ em
Đại dịch COVID-19 liên tục bùng phát trên 
khắp Việt Nam, làm gián đoạn sản xuất, 
sinh kế, giáo dục và cả giải trí. Bên cạnh đó, 
những lo lắng về sự an toàn, nguồn thu nhập 
và tương lai phía trước cũng tạo ra áp lực đè 
nặng lên sức khỏe tâm thần của trẻ em và 
những người chăm sóc. Hậu quả trước mắt là 
sự gia tăng căng thẳng và các hành động bạo 
lực trong gia đình.

Trong bối cảnh đó, World Vision Việt Nam 
hướng sự tập trung vào việc bảo vệ trẻ em 
khỏi tác động của COVID-19 và trong các tình 
huống khẩn cấp. Một trong những cách tiếp 
cận chính của chúng tôi là tăng cường và mở 
rộng các dịch vụ thuộc hệ thống bảo vệ trẻ 
em cấp xã nhằm xác định và can thiệp kịp thời 
với các trường hợp có nguy cơ cao bị bạo lực, 
xâm hại và bóc lột.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy việc 
nuôi dạy con cái tích cực thông qua giáo dục 
về kỷ luật tích cực và triển khai mô hình Gia 
đình Toàn mỹ,  hướng tới một môi trường 
dưỡng dục con cái vun đắp giá trị yêu thương 
và sự hoà thuận trong gia đình. Cha mẹ, người 
chăm sóc trẻ cũng được tham gia các khóa 
đào tạo, buổi sinh hoạt thường xuyên với quy 
mô nhóm nhỏ để được tư vấn, khuyến khích 

áp dụng các kỹ năng, hành vi phù hợp 
trong việc nuôi dạy con cái.

Ở cấp quốc gia, chúng tôi tăng cường hợp 
tác với các cơ quan hoạt động trong cùng 
lĩnh vực để tư vấn cho trẻ em và đẩy mạnh 
nỗ lực vận động chính sách, góp phần 
quan trọng vào việc xây dựng Chương 
trình Hành động Quốc gia vì Trẻ em giai 
đoạn 2021-2030 và chương trình đầu tiên 
tại Việt Nam về Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 
tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi 
trường mạng giai đoạn 2021-2025. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, World Vision Việt Nam đã hỗ trợ 
Đường dây nóng Quốc gia về Bảo vệ Trẻ 
em mở rộng dịch vụ trên Zalo - nền tảng 
xã hội trực tuyến được sử dụng nhiều 
nhất trong nước, qua đó 1.418 người gọi 
đã được hỗ trợ kịp thời trong năm 2021.

Dinh dưỡng & Sức khoẻ
Các hiện tượng thời tiết cực đoan từ 
cuối năm 2020 đến đầu năm 2021 đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực 
và vệ sinh môi trường tại các địa bàn dự 
án của World Vision Việt Nam, đặc biệt 
là ở khu vực miền Trung. Tỷ lệ suy dinh 

dưỡng cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi cũng gia 
tăng ở nhiều cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi thiên tai.

Để giải quyết vấn đề này, World Vision Việt Nam 
đã chuyển trọng tâm Chương trình Sức khoẻ & 
Dinh dưỡng sang các hộ gia đình có trẻ em dưới 
5 tuổi, giúp đa dạng hoá nguồn thực phẩm sẵn 
có; nâng cao thực hành chăm sóc sức khỏe và 
dinh dưỡng; và giảm thiểu các bệnh lý thường 
gặp thông qua việc cải thiện thực hành vệ sinh, 
điều kiện vệ sinh, và khả năng tiếp cận với các 
dịch vụ y tế.

Để thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch 
COVID-19 và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, 
World Vision Việt Nam đã điều chỉnh phương 
thức tiếp cận các hoạt động truyền thông thay 
đổi hành vi: từ sinh hoạt theo nhóm sang sinh 
hoạt tại nhà. Nhờ vậy mà, mô hình “Tư vấn hộ gia 
đình đúng đối tượng, đúng thời điểm” của chúng 
tôi vẫn được triển khai hiệu quả tại 861 thôn, hỗ 
trợ gần 20.000 bà mẹ, người chăm sóc để cải 
thiện tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt là 
trong 1.000 ngày đầu đời. World Vision Việt Nam 
đã phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia để 
tài liệu hoá mô hình này, đồng thời khuyến nghị 
nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Ở cấp quốc gia, World Vision Việt Nam đã cùng 
Mạng lưới các tổ chức xã hội vì Dinh dưỡng Việt 

Tổng quan về Việt Nam  
Các lĩnh vực ưu tiên



Nam (SUN CSA) kêu gọi các doanh nghiệp 
tạo điều kiện cho lao động nữ thực hành 
nuôi con bằng sữa mẹ. Kết quả đạt được là 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
“Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ 
tại nơi làm việc” trong các doanh nghiệp có 
trên 1.000 lao động nữ.

  
Sinh kế
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất 
của Chương trình Sinh kế trong Năm tài 
chính 21 là đẩy nhanh tốc độ phục hồi sinh 
kế ở cấp hộ gia đình, đảm bảo an sinh trẻ 
em, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang 
hứng chịu những tác động kéo dài của đại 
dịch COVID-19.

Chúng tôi triển khai các mô hình cốt lõi đã 
được chứng minh tính hiệu quả như Thoát 
nghèo cùng cực và Xây dựng Sinh kế Bền 
vững, nâng cao kiến thức cho các hộ gia đình 
mục tiêu về kỹ thuật trồng trọt và/hoặc 
chăn nuôi bền vững. Có tới 86% người dân 
tham gia mô hình đã áp dụng thành công 
kiến thức và kỹ thuật mới, nhờ đó giảm thiểu 
chi phí sản xuất, tăng năng suất và tỷ lệ sống 
cho vật nuôi.

Trong hoàn cảnh thích hợp và an toàn, 
chúng tôi thực hiện các hoạt động nông trại 

kiểu mẫu - bao gồm trồng trọt nhiều loại 
nông sản như đậu, ổi, dưa hấu, khoai tây, 
hay chăn nuôi gà - nhằm giới thiệu các 
thực hành hiệu quả, phù hợp với điều kiện 
tại địa phương, đồng thời khuyến khích 
người nông dân học hỏi và áp dụng cho 
mô hình sản xuất của họ.

Không chỉ trang bị kiến thức kỹ thuật, 
những hỗ trợ toàn diện về sinh kế của 
World Vision Việt Nam còn cung cấp cho 
người nông dân kiến thức tài chính và kỹ 
năng kinh doanh qua các khoá đào tạo, 
cũng như chú trọng phát triển mối liên kết 
thị trường để gia tăng hiệu quả bán hàng 
và thu nhập.

Can thiệp sinh kế cũng được lồng ghép 
một cách chiến lược vào các chương trình 
phòng chống nô lệ thời hiện đại (bao gồm 
cả nạn mua bán người) để tạo điều kiện 
cho những người có nguy cơ trở thành nạn 
nhân tạo ra thu nhập tại chính quê hương 
mình, nhờ đó, thay đổi ý định di cư.

Ở cả thành thị và nông thôn, chúng tôi 
hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ 
sở kinh doanh địa phương để tổ chức hoạt 
động hướng nghiệp, đào tạo nghề và trang 
bị kỹ năng sống cho trẻ em bỏ học.



Giảm thiểu tủi ro thiên tai
Trên toàn cầu, Việt Nam là quốc gia 
xếp thứ sáu chịu ảnh hưởng nặng nề từ 
các hiện tượng thời tiết cực đoan trong 
hai thập kỷ qua (Germanwatch, 2019). 
Nhằm duy trì đảm bảo an sinh cho trẻ 
em, World Vision Việt Nam luôn nỗ lực 
tăng cường công tác chuẩn bị và năng lực 
ứng phó với thiên tai của cộng đồng địa 
phương.

Chúng tôi tạo điều kiện, thúc đẩy sự 
chung tay giữa chính quyền và người dân 
địa phương trong việc xây dựng và cập 
nhật định kỳ kế hoạch phòng ngừa và 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng. Việc xác định rõ vai trò, trách 
nhiệm trước, trong và sau khi thiên 
tai xảy ra giúp cộng đồng củng cố nỗ 
lực nhằm hạn chế tình trạng dễ bị tổn 
thương và giảm thiểu thiệt hại do các 
hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Song song với việc xây dựng năng lực 
chuẩn bị cho cộng đồng, World Vision 
Việt Nam tiếp tục củng cố năng lực cho 
các đội phản ứng nhanh cấp cơ sở. Các 
buổi tập huấn, diễn tập được tổ chức 
thường xuyên, trang thiết bị cần thiết 
cũng được cung cấp để thực hiện các 
nhiệm vụ quản lý rủi ro quan trọng bao 

gồm cảnh báo sớm, sơ tán, tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn và cứu trợ khẩn cấp.

Là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các 
bối cảnh khẩn cấp, trẻ em cũng được nâng cao 
năng lực để bảo vệ an toàn cho bản thân thông 
qua phương pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai lấy 
trẻ em làm trọng tâm. Chúng tôi làm việc với các 
trường học để lồng ghép vào chương trình giảng 
dạy các học phần giúp trẻ em nhận biết các loại 
thiên tai khác nhau, hiểu về các rủi ro tiềm ẩn và 
xác định vị trí sơ tán an toàn trong trường hợp 
khẩn cấp.

Cứu trợ khẩn cấp
Tính đến cuối tháng 10 năm 2020, chín tỉnh miền 
Trung Việt Nam đã hứng chịu ảnh hưởng nặng 
nề do đợt mưa lũ triền miên, nghiêm trọng nhất 
trong vòng hai thập kỷ qua, gây ra. Các tỉnh chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất cũng là các địa phương 
mới trải qua đợt bùng phát thứ hai của đại dịch 
COVID-19 từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Ước 
tính có khoảng 7,7 triệu dân sống tại các khu vực 
bị ảnh hưởng, trong đó có 177.000 người trước đó 
đã ở trong tình trạng dễ bị tổn thương (Điều phối 
viên Thường trú của Liên Hợp Quốc, 2020).

Để đáp ứng nhu cầu cứu trợ của các cộng đồng 
chịu ảnh hưởng trên địa bàn hoạt động của Tổ 
chức, World Vision Việt Nam đã khẩn trương 



phân bổ số tiền hơn 53 tỉ đồng cho công 
tác cứu trợ tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Quảng Ngãi. Tính đến ngày 31 
tháng 5 năm 2021, tổng số 195.654 người, 
trong đó có 95.728 trẻ em, đã được tiếp 
cận nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống 
thường ngày, cũng như các gói hỗ trợ 
phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Tài chính vi mô
Các hộ gia đình nông thôn sống dưới hoặc 
ở ngưỡng nghèo chịu ảnh hưởng đáng kể 
bởi đại dịch COVID-19 và các tác động của 
đại dịch do ít khả năng tiếp cận với các 
dịch vụ an sinh xã hội và chăm sóc y tế.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng 
phát và nền kinh tế bị đình trệ, mười Chi 
nhánh Tài chính Vi mô của chúng tôi đã 
ứng biến linh hoạt để duy trì hoạt động 
kinh doanh cho khách hàng, mang tới 
những tác động tích cực lên đời sống của 
23.473 trẻ em.

Hơn 240 tỉ đồng được giải ngân trong Năm 
tài chính 21 đã không những giúp duy trì 
mà còn tạo ra nhiều việc làm mới. Thủ 
tục đơn giản và cơ chế giải ngân kịp thời 
đã giúp các khách hàng tài chính vi mô, 
với 85% là phụ nữ, nhanh chóng phục hồi 

hoạt động kinh doanh và đảm bảo khả 
năng thanh toán khoản vay. Tỷ lệ danh 
mục đầu tư có rủi ro vỡ nợ trên tất cả các 
chi nhánh của chúng tôi vẫn ở mức đặc 
biệt thấp, là 0,05%, minh chứng cho tính 
hiệu quả trong việc sử dụng các khoản vay 
để phục hồi sinh kế hộ gia đình.

Ứng phó với COVID-19
Chương trình ứng phó với COVID-19 của 
World Vision Việt Nam được triển khai 
ngay từ khi đại dịch khởi phát, với bốn 
mục tiêu chiến lược:

• tăng cường các biện pháp phòng ngừa 
nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh

• cải thiện hệ thống y tế và hỗ trợ nhân 
viên y tế

• hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng thông qua 
các can thiệp về bảo vệ trẻ em, lương thực 
và sinh kế

• hợp tác và vận động chính sách nhằm 
bảo vệ trẻ em

Bắt đầu từ Năm tài chính 21, World Vision 
Việt Nam đã lồng ghép Chương trình ứng 
phó với đại dịch COVID-19 (với tổng trị 

giá hơn 27 tỉ đồng) vào hoạt động của các 
Chương trình Vùng, phục vụ 134.635 người 
lớn và 203.595 trẻ em.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh 
mẽ trên nhiều địa phương ở Việt Nam vào 
nửa cuối năm 2021, chúng tôi đã sử dụng 
nguồn lực từ Quỹ Dự phòng và Ứng phó 
Khẩn cấp Quốc gia để mở rộng hỗ trợ 
khẩn cấp cho các huyện, tỉnh nằm ngoài 
địa bàn hoạt động của Tổ chức. Hàng viện 
trợ lương thực, vật tư y tế, khẩu trang 
và nước rửa tay trị giá hơn 1,8 tỉ đồng đã 
nhanh chóng được gửi đến hỗ trợ Điện 
Biên, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai và 
Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến 
chống lại đại dịch.

Trong đợt bùng phát nghiêm trọng nhất 
kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, 
World Vision Việt Nam cũng hợp tác với 
BAEMIN tại Việt Nam (công ty thuộc sở 
hữu của Woowa Brothers Corp.) để hỗ trợ 
gần 20 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, 
chống COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cho Thành phố Hồ Chí Minh và 
miền Trung. 



Hàng năm, các chương trình, hoạt động 
của World Vision Việt Nam tác động trực 
tiếp đến cuộc sống của hơn 200.000 trẻ 
em dễ bị tổn thương thông qua phương 
pháp tiếp cận chương trình toàn diện và 
các nỗ lực vận động tập trung.



An sinh trẻ em

Trong Năm tài chính 21, đã có 78.391 trẻ em đăng ký tham gia Chương trình Bảo trợ của 
World Vision Việt Nam. Với cách tiếp cận tập trung vào cộng đồng, khi một trẻ được kết 
nối với nhà bảo trợ, hai trẻ em khác trong cộng đồng đó cũng được hưởng lợi.

Trong nỗ lực khẳng định sự cam kết sâu sắc của mình với trẻ em dễ bị tổn thương nhất, 
chúng tôi đã củng cố công cụ lập bản đồ để xác định và đưa thêm nhiều trẻ em thuộc 
nhóm “dễ bị tổn thương nhất” vào danh sách trẻ đại diện. Kết quả là, tỷ lệ trẻ em dễ bị tổn 
thương nhất trong Chương trình Bảo trợ của World Vision Việt Nam đã tăng từ 18% trong 
Năm tài chính 20 (13.782 trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong số 75.740 trẻ đại diện) lên 
28% (21.606 trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong số 78.391 trẻ đại diện). Điểm đáng mừng 
nhất là 5.149 trẻ đại diện trước đây thuộc diện “dễ bị tổn thương nhất” đã được gỡ tên khỏi 
danh sách này trong Năm tài chính 21 nhờ an sinh gia đình đã được cải thiện.

Việc đưa trẻ đại diện vào chương trình hoạt động tiếp tục là trọng tâm chính của chúng 
tôi tại tất cả 36 Chương trình Vùng. Nhờ những nỗ lực của các bên liên quan, 99,8% trẻ 
tham gia Chương trình Bảo trợ từ 3 tháng trở lên đã được hưởng lợi từ ít nhất 3 hoạt động 
thuộc các chương trình trọng tâm của Tổ chức, bao gồm bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng & sức 
khỏe và phát triển sinh kế. Trong Năm tài chính 21, 64% trẻ đại diện cũng được tham gia 
và hưởng lợi từ Chương trình ứng phó với COVID-19 của chúng tôi.

Sự tham gia tích cực của trẻ em cũng là một ưu tiên khác của World Vision Việt Nam, 
hướng tới việc trao quyền cho trẻ, giúp các em tự tin kể câu chuyện của riêng mình và 
trở thành những nhân tố thay đổi trong cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi 
khuyến khích và hỗ trợ trẻ em đảm nhận vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức sự kiện, 
cũng như huy động sự tham gia của trẻ vào các giai đoạn quản lý chương trình khác nhau, 
từ lập kế hoạch đến đánh giá. Trong Năm tài chính 21, 3.612 trẻ em đã tham gia vào quá 
trình đánh giá và lập kế hoạch hàng năm của World Vision Việt Nam, đồng thời đóng góp 
những khuyến nghị để chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn.

11Báo cáo tổng kết  |  2021
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Hơn 49 tỉ đồng  
đã được sử dụng cho công tác ứng 
phó với đại dịch COVID-19, bao gồm 
các hoạt động cứu trợ, chương trình 
hoạt động thường ngày giúp đẩy nhanh 
tốc độ phục hồi của cộng 
đồng, và đóng góp cho Quỹ 
vắc-xin phòng, chống 
COVID-19 của Chính phủ 
Việt Nam.

Gần 20 tỉ đồng  
(tương đương với khoảng 72.000 
liều vắc-xin ngừa COVID-19) đã 
được quyên góp để hỗ trợ Thành phố 
Hồ Chí Minh trong đợt bùng phát 
dịch nghiêm trọng nhất, khi có tới 
300 sinh mạng bị cướp đi mỗi ngày.

338.230 người,
trong đó có 203.595 trẻ em
được hưởng lợi từ việc lồng ghép công tác 
ứng phó với COVID-19 vào các hoạt động 
của Chương trình Vùng, nhằm giải quyết các 
thách thức liên quan đến bảo vệ trẻ em, dinh 
dưỡng và sinh kế do đại dịch gây ra.  

3.281 người,
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
COVID-19 nhưng không sinh sống 
trong địa bàn hoạt động của World 
Vision Việt Nam cũng đã được hưởng 
lợi từ các gói cứu trợ 
khẩn cấp dành cho hộ 
gia đình và cơ sở y tế.

12
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* World Vision định nghĩa trẻ em dễ bị tổn thương nhất là 
những trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực, không 
được đảm bảo các quyền lợi cơ bản, gây ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống và tiềm năng phát triển của các em. Trẻ dễ 
bị tổn thương nhất thường sống trong những môi trường đặc 
biệt khó khăn, phải hứng chịu bạo lực, lạm dụng, bỏ rơi, bóc 
lột hay phân biệt đối xử.

203.017 trẻ em 
trong đó 45.137 trẻ em dễ bị tổn 
thương nhất đã được hưởng lợi từ các 
chương trình phù hợp với nhu cầu.

3 Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ 
(Quyết định số 23, 716 và 830) được 
ban hành với sự đóng góp ý kiến của 
World Vision Việt Nam. Các quyết định 
này đẩy mạnh dịch vụ bảo vệ 
trẻ em dựa vào cộng đồng, 
đồng thời thúc đẩy công tác 
bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên 
môi trường mạng.

3.077 
trẻ em 
có nguy cơ bị bạo lực, 
xâm hại nhận được hỗ 
trợ, can thiệp kịp thời từ 
hệ thống bảo vệ trẻ em 
cấp xã.

918 
trẻ em
dưới  5 tuổi

12.970 cha mẹ và 
người chăm sóc trẻ 
tham gia khoá học Gia đình 
Toàn mỹ và tập huấn về Kỷ luật 
Tích cực, nhằm xây dựng mối 
quan hệ yêu thương với con cái.

tuổi thoát khỏi tình trạng suy 
dinh dưỡng sau khi tham gia 
vào các trung tâm phục hồi dinh 
dưỡng tích cực.
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4.419 hộ gia 
đình xây dựng/
nâng cấp nhà vệ 
sinh theo khuyến 
nghị của World 
Vision Việt Nam.

28 điểm nông trại kiểu 
mẫu được thành lập với 
nhiều loại nông sản như đậu, 
ổi, dưa hấu, măng và khoai tây. 
Các trang trại chăn nuôi gà 
kiểu mẫu áp dụng công nghệ 
an toàn sinh học (vi sinh vật bản địa) được 
triển khai nhân rộng.

15.281trong số  

17.820 nông 
dân đã qua đào tạo 
(86%) áp dụng kiến 
thức mới về trồng trọt 
và chăn nuôi trong hoạt 
động sản xuất, giúp hạ 
giá thành và nâng cao 
năng suất.

19.181 phụ nữ có 
thai và bà mẹ có 
con dưới 2 tuổi 
được tư vấn để chăm sóc con 
và bản thân tốt hơn.

662 thôn bản áp dụng kỹ thuật Xử lý 
và trữ nước an toàn tại hộ gia đình (HWTS) và 
chương trình Vệ sinh tổng thể do cộng đồng 
làm chủ (CLTS) để cải thiện chất lượng nước 
và điều kiện vệ sinh ở cấp hộ gia đình và 
cộng đồng.

Báo cáo tổng kết  |  2021
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178 nhóm
cộng đồng 
được đào tạo để lập kế 
hoạch kinh doanh và 
quản lý tài chính tại các 
Chương trình Vùng nơi 
triển khai mô hình Sinh 
kế Đảm bảo.

954 nhóm Tiết kiệm 
để Chuyển hóa duy trì khoản tiết 
kiệm hàng tháng, mang lại lợi ích cho

19.580 thành viên,
trong đó có 11 nhóm triển 
khai ứng dụng tiết kiệm 
kỹ thuật số với sự hỗ trợ 
của World Vision Việt 
Nam và DreamStart Labs.

17.607 
việc làm 
được duy trì/tạo ra 
thông qua các khoản 
vay tài chính vi mô.

5.038 học sinh trung học 
cơ sở và 
thanh thiếu niên
không thể tiếp tục đến trường được ghi 
danh vào các 
chương trình đào 
tạo kỹ năng sống 
và hướng nghiệp.

18.936 người dân trong 
cộng đồng, 
trong đó có 3.612 trẻ em,
tích cực tham gia vào quá trình đánh giá 
và lập kế hoạch hàng năm của World Vision 
Việt Nam để đảm bảo mức độ phù hợp của các 
chương trình hoạt động với nhu cầu, sự tiến bộ 
và nguồn lực sẵn có của cộng đồng.
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14.777 
người dân trong 
cộng đồng,

bao gồm cả trẻ em,
được tập huấn về giảm thiểu rủi ro thiên 
tai, từ đó tăng cường khả năng chống chịu 
trước thiên tai.

508 cộng đồng 
cập nhật kế hoạch ứng phó với thiên tai 
để cải thiện công tác quản lý rủi ro thiên tai.

331 
đội 
phản ứng 
nhanh
cấp cơ sở được nâng cao 
năng lực thông qua các 
khóa đào tạo và các buổi 
diễn tập.

195.654 người dân
nhận được cứu trợ để phục hồi sau đợt bão lũ 
triền miên xảy ra vào cuối năm 2020. Căn cứ 
vào nhu cầu khẩn cấp của từng gia đình, World 
Vision Việt Nam cung cấp các hỗ trợ phù hợp, bao 
gồm nơi ở, lương thực, nước và bộ dụng cụ vệ sinh, 
thiết bị gia dụng, quần áo ấm, tiền mặt đa mục 
đích, và các công cụ sinh kế. 

Báo cáo tổng kết  |  2021



Bằng tinh thần trách nhiệm với nguồn lực được giao phó, World Vision Việt Nam áp dụng các quy trình quản 
lý tài chính nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho mọi chi tiêu. Chúng tôi áp 
dụng chính sách không khoan nhượng đối với mọi hành vi hối lộ, tham ô và tham nhũng, đồng thời đảm bảo 
nguồn ngân sách được hạch toán và sử dụng cho những mục đích chính đáng để phục vụ trẻ em và cộng đồng.

Tổng ngân sách

Phân bổ ngân sách theo lĩnh vực tác động

Tóm tắt Tài chính
18World Vision Việt Nam

2016

18,35

2018

17,91

2019

18,00

2020 2021

17,30 21,07 triệu USD

2017

17,61

Bảo vệ trẻ em
4,71 triệu USD

Dinh dưỡng 
3,08 triệu USD

Sinh kế
2,46 triệu USD

Khác
0,15 triệu USD

Giảm nhẹ & 
Cứu trợ Thiên tai
4,94 triệu USD

Xây dựng năng lực &
Kết nối cộng đồng
5 triệu USD

Công việc của chúng tôi có được là nhờ các khoản tài trợ có giá trị của các quỹ, chính phủ và tập đoàn quốc tế, 
cũng như sự đóng góp trung thành của các nhà tài trợ cá nhân từ khắp nơi trên thế giới.

Đối với những kết quả tích cực đạt được trong năm tài chính 21, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
Tập đoàn ADM, Liên minh Cứu trợ Đức, Tập đoàn Alstom, Nhóm đối tác viện trợ nhân đạo của Chính phủ Úc, 
Liên minh Cứu trợ Hà Lan, Đại sứ quán Nhật Bản, Tổng cục Viện trợ nhân đạo và Bảo vệ dân sự thuộc Ủy ban 
châu Âu, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Chính quyền Hồng Kông,
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Tập đoàn KOGAS, Công ty LG Electronics, Tập đoàn Made Blue,
Tập đoàn Mavin, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, 
Tập đoàn Youngone, và Công ty 365 MC.



Với cách tiếp cận tập trung vào 
cộng đồng, khi mỗi trẻ em
Việt Nam được hỗ trợ, hai trẻ em 
khác cũng sẽ được hưởng lợi.



World Vision mang sứ mệnh phục vụ trẻ em dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi tin rằng 
mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ, được hưởng một cuộc sống no đủ, và có cơ hội phát huy hết những 
tiềm năng thiên phú của mình.

www.wvi.org.vn

Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em.
Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó thành hiện thực.


